VOORPROGRAMMA

Datum aanvraag:

5/11/2016

voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF
Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X

Goedgekeurd voor het VSB op

Voorzitter :

Naam :
C.V. nr :

door

Kamprechter :

Naam : Ronny BUGGENHOUT
C.V. nr: ZB/10004/55
E-mail: ronny.buggenhout@skynet.be

Goedkeuring dubbelzwemmen: NVT X / JA O / NEEN O

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Starter :

7/11/2016
Freddy DE BRUYNE

Organisator (club afk.) : Koninklijke Kortrijkse Zwemkring
(KZK)
Datum wedstrijd :
maandag 26 december 2016

Naam : Bart DEWULF
C.V. nr. : KZK/10001/67

Zwembadgegevens:
Naam : Stedelijk Zwembad Magdalena
Adres: Sint-Martens Latemlaan 1
8500 Kortrijk

Jurysecretaris :

Medische dienst:

Naam : Heidi VANHAEKE
C.V. nr. : KZK/21011/68

Aantal banen
Lengte :
Tijdopname

6
25 m
Handmatig, 1 of 3 klokken

Naam : Vincent GUILLEMYN
C.V. nr. : KZK/11015/76

Aanvraag dubbelzwemmen1 : JA O / NEEN X
Baanbreedte(optioneel) :NVT

extra redder

1

toegelaten voor wedstrijden met ENKEL 800m – 1500m (alle

categorieën) en/of 400m vs (enkel 9-10-jarigen) op het programma.

INSCHRIJVINGEN

e-mailen naar:

.

Naam:

Nick VERHAEGHE

Uiterste datum

E-mail:

zwemclub.kzk@gmail.com

voor inschrijven (max 7 dagen vóór wedstrijddatum)

Tel / GSM

+32 0477 27 79 04

Inschrijftijden van 1/1/2015 tot en met 19/12/2016

19/12/2016

WEDSTRIJDGEGEVENS
Aard van de wedstrijd: Provinciale 1
Internationaal
O
Nationaal
O
Op uitnodiging
X

Inzwemmen :
Aanmelden officials bij kamprechter :
Aanvang wedstrijd :
Max. aantal starten per zwemmer :

Beker O
Wisselbekerreglement toegevoegd O
goedgekeurd op

van 13.00 tot 13.55 uur (kan worden opgesplitst afhankelijk van het aantal deelnemers)
13.15 uur (ten laatste 45 minuten vóór de aanvang)
14.00 uur
Onbeperkt: X

Aantal reserves bij finales: NVT
Prijzen :

Zie wedstrijdreglement X
3 Medailles:
X per leeftijdsjaar voor de 9- en 10-jarigen
O per leeftijdsjaar
X per leeftijdscategorie
O over de jaren / categorieën heen
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NAAM VAN DE WEDSTRIJD : KZK – WEDSTRIJD VAN DE LAATSTE KANS 2016

Wed. Nr.

Soort

Afstand

Stijl

Geslacht1

Leeftijden

1.

series

200 m

vlinderslag

dames

11-12/13-14/15-16/17 en ouder

2.

series

200 m

vlinderslag

heren

11-12/13-14/15-16/17 en ouder

3.

series

200 m

wisselslag

meisjes

9 - 10

4.

series

200 m

wisselslag

jongens

9 - 10

5.

series

200 m

rugslag

dames

11-12/13-14/15-16/17 en ouder

6.

series

200 m

rugslag

heren

11-12/13-14/15-16/17 en ouder

PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE+++++++++++PAUZE: 25’
7.

series

200 m

schoolslag

dames

11-12/13-14/15-16/17 en ouder

8.

series

200 m

schoolslag

heren

11-12/13-14/15-16/17 en ouder

9.

series

200 m

vrije slag

dames

11-12/13-14/15-16/17 en ouder

10.

series

200 m

vrije slag

heren

11-12/13-14/15-16/17 en ouder

11.

series

200 m

wisselslag

dames

11-12/13-14/15-16/17 en ouder

12.

series

200 m

wisselslag

heren

11-12/13-14/15-16/17 en ouder

De opgegeven duur van een pauze is indicatief en kan in functie van de timing aangepast worden door de kamprechter.
1

Gemengd is enkel toegelaten voor 9- en 10-jarigen. Een gemengde aflossingsploeg (ook bij de 9- en 10-jarigen) moet
steeds 2 zwemmers hebben van elk geslacht.

Het programma zal enkele dagen vóór de wedstrijddatum verschijnen op volgende website:
http://www.kzk.be

VRIJE TEKST / WEDSTRIJDREGLEMENT:
 Inschrijven met het SLASH-Programma via e-mail naar zwemclub.kzk@gmail.com. Indien u geen
bevestiging van de inschrijving ontvangt van de organiserende club, gelieve dan contact op te nemen
met de heer Nick Verhaeghe vóór de laatste dag van de inschrijvingsperiode.
 Enkel voor de 9- en 10-jarigen zijn er medailles per leeftijdsjaar. Voor de anderen worden deze
uitgereikt per leeftijdscategorie.
 Er zijn naturaprijzen voor de winnaars van elke wedstrijd.
²

 De medailles van de wedstrijden 1 tot en met 4 worden uitgereikt tijdens de pauze.
 De clubs worden er aan herinnerd dat zij bij de inschrijving van hun zwemmers en zwemsters
ook de naam van hun clubafgevaardigde en de namen en de CV-nrs. van hun officials moeten
opgeven (het nodige aantal officials is functie van het aantal door de club ingeschreven
zwemmers en zwemsters op de ‘uiterste datum van inschrijving’ – zie ook Deel II, 3.1 van de
‘FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen 2015-2017 – versie 9_2016’ : één official vanaf 3, twee
officials vanaf 10, drie officials vanaf 20, vier officials vanaf 30, vijf officials vanaf 40 ingeschreven
zwemmers, ...).
 Bij een teveel aan inschrijvingen worden de laatste inschrijvingen geweigerd.
 Het inschrijvingsgeld bedraagt 5,00 € per individuele start en dient vooraf gestort te worden op het
rekeningnummer BE81 9791 7121 6624 van KZK vzw.
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